
เลขที่ เลขที่สมัคร นามสกุล โรงเรียนเดมิ ลงชื่อ หมายเหตุ

1 70 นาย กฤษฎา พูนศรี เพชรหนองขาม

2 61 นาย ชูเกียรติ จงยัง พิมายวิทยา

3 5 ด.ช. พุฒิธรรม บุณยะเวชชีวิน พิมายวิทยา

4 46 นาย สหชาติ คงเปีย พิมายวิทยา

5 53 น.ส กมลชนก สุขสบาย พิมายวิทยา

6 81 น.ส. กาญจนา สูงด า พิมายวิทยา

7 44 น.ส. จิณห์จุฑา ศรีวิชา พิมายวิทยา

8 23 ด.ญ. ชลธิชา อิ่มสมบัติ พิมายวิทยา

9 35 น.ส. ณัฐฐินันท์ มีศิลป์ พิมายวิทยา

10 48 ด.ญ. นันทพร ระไวกลาง พิมายวิทยา

11 54 น.ส. ประพาภรณ์ โพธิก์ าเนิด พิมายวิทยา

12 17 น.ส. ปารียา สุ่ยหล้า พิมายวิทยา

13 75 น.ส. พลอยสุดา เสือกระสัง บ้านหนองบัวทุง่

14 52 น.ส. ภคินี สินสวัสด์ิ พิมายวิทยา

15 3 น.ส. มลพรรณ ควบพิมาย พิมายวิทยา

16 1 น.ส. วราพรรณ พันธุช์ัย พิมายวิทยา

17 36 นส. ศศลักษณ์ ปฐพีภัทร พิมายวิทยา

18 64 น.ส. ศุภิสรา ภูมิ พิมายวิทยา

19 76 น.ส. สุชาดา นาคดี บ้านดอนเขว้า

20 42 น.ส. สุพัตรา เจริญกลาง พิมายวิทยา

21 26 น.ส. อมรรัตน์ พะลิง พิมายวิทยา

22

กรรมการก ากับห้องสอบ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2558

ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์

ห้องสอบที ่1 ห้อง 122  อาคาร 1 ชั้น 2  ห้องที ่2

สอบวันอาทิตย์ที ่1 มีนาคม  2558  ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ชื่อ

นางรุ่งทิพย์  โด่งพิมาย

นายสนิท  แก้วหนองแสง



เลขที่ เลขที่สมัคร นามสกุล โรงเรียนเดมิ ลงชื่อ หมายเหตุ

1 50 นาย ชยุตพงศ์                        รักสมัย พิมายวิทยา

2 16 ด.ช. ณัฐพนธ์ จันทร์กระจ่าง พิมายวิทยา

3 11 นาย มฤคินทร์ สุรัยรัตน์ พิมายวิทยา

4 40 นาย อภิวัฒน์ ขวัญดี พิมายวิทยา

5 41 น.ส.     กมลชนก ศรีบุญส่ง พิมายวิทยา

6 30 น.ส. กานต์ทิตา  กุลบุตร พิมายวิทยา

7 34 นส. เจนจิรา ชะนากลาง พิมายวิทยา

8 62 น.ส. ชุติกาญจน์ เชิดพุทรา พิมายวิทยา

9 7 น.ส. ณัฐนันท์  จงพิมาย พิมายวิทยา

10 12 น.ส.     นันทรัตน์ นาโควงค์ พิมายวิทยา

11 24 ด.ญ. ปริมประภา ค่าม่วง พิมายวิทยา

12 43 ด.ญ. ปาลิตา นุ้ยเล็ก พิมายวิทยา

13 55 น.ส พัชริดา ลมพิมาย พิมายวิทยา

14 69 น.ส. มณีพร ยางนอก ชุมพวงศึกษา

15 28 ด.ญ. ระวิวรรณ ยุรปักษ์ พิมายวิทยา

16 13 น.ส. วิภาวดี ไชยโยราช พิมายวิทยา

17 45 ด.ญ. ศุภานัน แสงศรีจันทร์ พิมายวิทยา

18 31 น.ส. สมปณิธาน ยอดแก้ว พิมายวิทยา

19 79 น.ส. สุดารัตน์ หน่อสิงหา บ้านหนองตะลุมปุก๊

20 19 นส. สุพัตรา เคียงพิมาย พิมายวิทยา

21 15 น.ส. อัจฉราภรณ์ มวยดี พิมายวิทยา

22

กรรมการก ากับห้องสอบ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2558

ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์

ห้องสอบที ่2 ห้อง 131  อาคาร 1 ชั้น 3  ห้องที ่1

สอบวันอาทิตย์ที ่1 มีนาคม  2558  ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ชื่อ

นายจรัญ  เข็มพิมาย

นางลัดดาวัลย์  รักกุศล



เลขที่ เลขที่สมัคร นามสกุล โรงเรียนเดมิ ลงชื่อ หมายเหตุ

1 20 นาย ชลกร ปราสาทสูง พิมายวิทยา

2 51 นาย ธนาคาร แนบกลาง พิมายวิทยา

3 39 ด.ช. รังสรรค์ รอดวินิจ พิมายวิทยา

4 2 น.ส. กชกร ด่านกระโทก พิมายวิทยา

5 68 น.ส. กัญจนะพร เดชวรรณ Loreto convent

6 80 น.ส. จตุพร เหมือยไธสง บ้านหนองสาย

7 65 ด.ญ. ชญาดา                          อยู่สุข พิมายวิทยา

8 25 น.ส. ชุติพันธุ์ การะเนตร์ พิมายวิทยา

9 14 ด.ญ. ดลภัค สุขเกษม พิมายวิทยา

10 49 น.ส. บัวลดา จงเอื้อกลาง พิมายวิทยา

11 6 น.ส. ปานชีวา อังพัฒนพงษ์ พิมายวิทยา

12 32 น.ส. พรภูมินทร์ หมอก็เป็น พิมายวิทยา

13 66 น.ส. พิมพ์นิภา ศรีเขียว พิมายวิทยา

14 77 ด.ญ. มณีรัตน์ ยวนนา บ้านดอนเขว้า

15 47 น.ส. เรวดี สาทกลาง พิมายวิทยา

16 33 ด.ญ. วิลาวรรณ มุกดา พิมายวิทยา

17 73 น.ส. ศุภานันท์ ชมเชย ราษฎ์สโมสร

18 10 น.ส. สิริกุล ใจเย็น พิมายวิทยา

19 21 น.ส. สุนันทา ซ่ือตรง พิมายวิทยา

20 18 ด.ญ. สุวิญชา พะนา พิมายวิทยา

21

22

กรรมการก ากับห้องสอบ

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2558

ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์

ห้องสอบที ่3 ห้อง 132  อาคาร 1 ชั้น 3  ห้องที ่2

สอบวันอาทิตย์ที ่1 มีนาคม  2558 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ชื่อ

นายนริศสันต์  ลิศนันท์

นางภัสสร  สัตย์ซ่ือ



เลขที่ เลขที่สมัคร นามสกุล โรงเรียนเดมิ ลงชื่อ หมายเหตุ

1 22 นาย ชลันธร ท่าหลวง พิมายวิทยา

2 38 นาย ธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล พิมายวิทยา

3 67 นาย รัฐภูมิ บุญแซม พิมายวิทยา

4 78 น.ส. กนกพร อ่อนตา บ้านดอนเขว้า

5 58 น.ส. กัญญาพร ลาภมูล พิมายวิทยา

6 8 ด.ญ. จันทร์จิรา จันทร์กระจ่าง พิมายวิทยา

7 29 น.ส. ชนากานต์ ราวพิมาย พิมายวิทยา

8 72 น.ส. ฐิติญากรณ์ อ่อนสงฆ์ พิมายวิทยา

9 71 ด.ญ. ทอฝัน หะดี ชุมพวงศึกษา

10 27 น.ส. บุศราวดี มีมานะ พิมายวิทยา

11 82 น.ส. ปานตา เสาวภา พิมายวิทยา

12 60 น.ส. พลอยภิมล พันเนตร พิมายวิทยา

13 9 น.ส. เพ็ญพิชชา เผือกไธสง พิมายวิทยา

14 74 น.ส. มณีรัตน์ ไชยสิทธิ์ วัดโชติการาม

15 59 น.ส. วรัญชนา สันกลาง พิมายวิทยา

16 63 น.ส. วิลาวัลย์ พูลเมธี พิมายวิทยา

17 56 น.ส. ศุภาพิชญ์      ประสิทธิพ์ันธ์ พิมายวิทยา

18 37 น.ส. สุชัญญา เต็งวรกิจ พิมายวิทยา

19 4 น.ส. สุนิตา ศิริสุข พิมายวิทยา

20 57 น.ส. หนึ่งฤทัย ขยันงาน พิมายวิทยา

21

22

กรรมการก ากับห้องสอบ

สอบวันอาทิตย์ที ่1 มีนาคม  2558 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ชื่อ

นางขวัญจิตร์  ลิศนันท์

นายสมเกียรติ  สุขสมัย

รายชื่อนักเรียนทีส่มคัรสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาตอ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2558

ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์

ห้องสอบที ่4 ห้อง 133  อาคาร 1 ชั้น 3  ห้องที ่3










